Representationsbestämmelser 2018 Dalarna

Representationsbestämmelser år 2018 – Dalarnas FF
Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda
representationsbestämmelser. Nedanstående representationsbestämmelser som
beslutats av SvFF:s Representantskap träder i kraft den 1 december 2017.
Kompletteringar för tävlingar arrangerande av Dalarnas FF är fastställda vid
Representantskapsmötet den 9 december 2017 och träder i kraft den 10 december 2017.
För kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division
2 damer och F 17 Svealand samt för U 19 herrar Dala Gästrike 2018 hänvisas till
separata dokument.

1 kap. – Inledande bestämmelser
1§

Omfattning
Dessa bestämmelser reglerar spelares behörighet att delta i organiserad fotboll,
registrering av spelare och spelares övergång mellan föreningar.

2§

Spelarregister
Vid registrering införs spelare i spelarregistret i FOGIS.
Registreringen gäller tills vidare. Det åligger förening att fortlöpande upprätthålla
korrekta uppgifter om spelares registrering i FOGIS.
I registret ska föras spelarpass med uppgifter om föreningar som spelare varit
registrerad för fr.o.m. det kalenderår spelaren var 12 år.
Förening ska före ungdomsregistrering respektive registrering inhämta spelarens
skriftliga medgivande. Medgivandet ska förvaras hos föreningen och, på
begäran, insändas till SvFF.
Om inte annat anges i förevarande bestämmelser administrerar SvFF
spelarregistret inom ramen för FOGIS.

3§

Registrering av spelare
Från och med den 1 april det kalenderår en spelare fyller 15 år ska spelaren vara
registrerad för viss förening för att få representera föreningen i bindande match.
En spelare får endast vara registrerad som fotbollsspelare för en förening vid
varje givet tillfälle. Spelare får även vara registrerad som futsalspelare enligt
tävlingsbestämmelser för futsal samt delta i beach soccer enligt vad som är
särskilt föreskrivet om detta.
Registrerad spelare är antingen amatör eller professionell.

4§

Undantag från bestämmelserna
På ansökan av berörd part får SvFF:s TK medge undantag från dessa
bestämmelser, såvida inte annat särskilt föreskrivs.

5§

Registrering och övergång av barn och ungdom
Förening får ungdomsregistrera spelare t.o.m. den 31 mars det kalenderår
spelaren fyller 15 år. SDF får föreskriva särskilda krav på ungdomsregistrering
till följd av hantering av matchrapporter i FOGIS. Avsteg från sådan föreskrift får
inte föranleda tävlingsbestraffning.
Spelare får t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 14 år representera endast en
förening under samma speltermin. Om det finns särskilda skäl, såsom dubbel
bosättning, får dock spelare med nuvarande förenings godkännande, medges
tillstånd från berört SDF att representera ytterligare förening inom samma
speltermin.
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6§

Internationellt samarbete om barn- och ungdomsfotboll m.m.
Förening med juridisk, ekonomisk eller annan anknytning till en fotbollsakademi
med verksamhet i Sverige är skyldiga att till SvFF lämna uppgifter om samtliga
underåriga spelare som deltar i akademins verksamhet.
SvFF ska försäkra sig om att samtliga fotbollsakademier som saknar juridisk,
ekonomisk eller annan koppling till en förening:
a)
bedriver verksamhet i en förening som deltar i det nationella seriesystemet,
och att samtliga spelare rapporteras till eller registreras hos SvFF, eller
b)
rapporterar samtliga underåriga spelare som deltar i träning hos
fotbollsakademin.
SvFF ska föra register innehållande namn och födelsedatum över de rapporterade
underåriga spelarna.
Genom att rapportera till SvFF förbinder sig samtliga spelare och
fotbollsakademier att spela fotboll i enlighet med FIFA:s spelregler och att
respektera och främja fotbollens etiska principer.
FIFA kan, i enlighet med sina disciplinregler, bestraffa dem som handlar i strid
med förevarande paragraf.
Förening som har ett stadigvarande samarbete om barn- och ungdomsfotboll med
förening i annat nationsförbund ska lämna uppgifter om detta samarbete till SvFF.
Förening som i annat nationsförbund organiserar ett tillfälligt träningsläger eller
fotbollsskola för barn- eller ungdomsspelare som inte tillhör föreningen ska lämna
uppgifter om detta samarbete till det berörda nationsförbundet.

7§

Försäkring
Spelare är genom sin registrering försäkrad i samband med sitt
fotbollsidrottsutövande i enlighet med särskilt utfärdade försäkringsbestämmelser.

8§

Otillåtet inflytande och ägande
Förening får inte träffa överenskommelse som ger tredje part rätt att påverka
föreningens självständighet ifråga om beslutanderätt om sportslig prestation,
spelares arbetsvillkor eller övergång till ny förening. Detta förbud gäller även
överenskommelser som innebär att spelare inte får delta i vissa matcher, t.ex.
match mot förening som spelaren tidigare har representerat.
Förening får inte träffa överenskommelse som ger tredje part rätt att, helt eller
delvis, ta del av framtida ersättning för en spelare som övergår till en ny
förening, eller som ger tredje part annan rätt i förhållande till en framtida
spelarövergång eller övergångsersättning.
Med tredje part avses annan än de två berörda föreningarna vid en
spelarövergång eller föreningar där spelaren tidigare varit registrera

9§

IdrottsAB
Vad som föreskrivs om förening äger motsvarande tillämpning på IdrottsAB
såvida inte annat anges.

10 §

Spel i bindande match
Spelare som upptagits på spelarförteckning anses ha representerat föreningen i
bindande match endast efter deltagande.
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Avbruten match som ska spelas om ska inte anses bindande för de spelare som
deltagit i den avbrutna matchen.
W.o.-match ska inte anses bindande för de spelare som utsetts att delta i
matchen.
Avbruten match som inte spelas om ska anses vara bindande match för de
spelare som deltagit. Avbruten match som återupptas ska anses vara bindande
match först när matchen slutförs.
Match i vilken obehörig spelare spelat ska anses vara bindande för de behöriga
spelare som deltagit i matchen.
Spelares deltagande i match med stöd av föreningssamarbete enligt 2 kap 7 §
eller 3 kap. 13 § anses vara bindande match för den förening i vilken spelaren är
registrerad.
11 §

Hantering av tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden
Tävlingsärenden och ärenden om tävlingsbestraffning rörande tillämpningen av
dessa bestämmelser prövas i enlighet med SvFF:s Tävlingsbestämmelser.
SvFF:s TK har rätt att fatta beslut i frågor som i övrigt inte beaktats i dessa
bestämmelser.

12 §

Representationsrätt inom egen förening (representationslag och
andralag)
För DFF:s tävlingar gäller:
Vid beslut om poängavdrag p.g.a. icke behörig spelare enligt Representationsbestämmelserna i denna paragraf eller vid avstängning vid utvisning eller vid
ackumulerade varningar enligt Tävlingsbestämmelserna Kap 5 §§ 3, 4, 5 och 6
kan dessutom vid uppenbart missbruk åläggas en straffavgift enligt
Tävlingsbestämmelserna Kap 1 § 4 om minst 1 st. w.o.-avgift.
Övergång från U-lag till A-lag får ske vid ett obegränsat antal tillfällen under
spelåret.
Övergång från A-lag till U-lag styrs av nedanstående
representationsbestämmelser:
OBS! Farmarklubbar jämställs med U-lag.
För Herrserierna gäller följande vid övergång från A-lag till U-lag:
För U-lag, där föreningens A-lag spelar i serier där ersättare används gäller att
spelare som på spelarförteckningen i A-lagets senaste seriematch antecknats
som ersättare får delta i U-lagets nästa match.
Om A-laget avslutar sitt seriespel inklusive eventuellt kvalspel tidigare än Ulaget eller där U-laget spelar mer än 1 match innan nästa A-match spelas gäller:
I U-lagets påföljande serie- eller kvalmatcher får endast de spelare som på
spelarförteckningen i A-lagets senaste seriematch antecknats som ersättare
delta i U-lagets nästa match. Förutom dessa spelare får således endast spelare
som inte deltagit i A-lagets senaste match delta i U-lagets resterande matcher
innan A-laget spelar nästa match.
För U-lag, där föreningens A-lag spelar i serier där avbytare används får det
antal spelare utöver 11 st. som upptagits på spelarförteckningen i A-lagets
senaste seriematch delta i U-lagets nästa match.
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Om A-laget avslutar sitt seriespel inklusive eventuellt kvalspel tidigare än Ulaget eller där U-laget spelar mer än 1 match innan nästa A-match spelas gäller:
I U-lagets påföljande serie- eller kvalmatcher får endast det antal spelare utöver
11 st. som upptagits på spelarförteckningen i A-lagets senaste seriematch delta i
U-lagets nästa match. Dessa spelare och spelare som inte deltagit i A-lagets
senaste match får spela i U-lagets resterande matcher innan A-laget spelar nästa
match.
För Damserierna gäller följande vid övergång från A-lag till U-lag:
För U-lag, där föreningens A-lag spelar i serier där ersättare används gäller att
spelare som på spelarförteckningen i A-lagets senaste seriematch antecknats
som ersättare får delta i U-laget nästa match.
Om A-laget avslutar sitt seriespel inklusive eventuellt kvalspel tidigare än Ulaget eller där U-laget spelar mer än 1 match innan nästa A-match spelas gäller:
I U-lagets påföljande serie- eller kvalmatcher får endast de spelare som på
spelarförteckningen i A-lagets senaste seriematch antecknats som ersättare
delta i U-lagets nästa match. Förutom dessa spelare får således endast spelare
som inte deltagit i A-lagets senaste match delta i U-lagets resterande matcher
innan A-laget spelar nästa match.
För U-lag, där föreningens A-lag spelar i serier där avbytare används får det
antal spelare utöver 11 st. som upptagits på spelarförteckningen i A-lagets
senaste seriematch delta i U-laget nästa match.
Om A-laget avslutar sitt seriespel inklusive eventuellt ett kvalspel tidigare än Ulaget eller där U-laget spelar mer än 1 match innan nästa A-match spelas gäller:
I U-lagets påföljande serie- eller kvalmatcher får endast det antal spelare utöver
11 st. som upptagits på spelarförteckningen i A-lagets senaste seriematch delta i
U-lagets nästa match- Dessa spelare och spelare som inte deltagit i A-lagets
senaste match får spela i U-lagets resterande matcher innan A-laget spelar nästa
match.
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotbollen.
13 §

Motionsfotboll
Förbundsstyrelsen får meddela särskilda föreskrifter om förutsättningarna för
motionsfotboll.

14 §

Åldersdispenser
SDF har rätt att besluta om dispenser för överåriga spelare i sina
distriktstävlingar. Beviljad dispens överförs automatiskt till andra nationella
tävlingar (dock inte SM-tävlingar) och internationella tävlingar under
förutsättning att respektive arrangör tillåter dispenser för överåriga.
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